Louis en Hennie Verweij
Zuid-linschoterzandweg 15
3425 EM Snelrewaard
info@natuurcampingdeboerderij.nl
of natuurcamping@outlook.com

telnr

0651041916

Welkom! Fijn dat u zich wil aanmelden voor een verblijf op onze boerderij!
We zijn een actieve boerderij dus op het erf zijn loslopende schaapjes, geitjes, koeien en andere dieren. Ook de stallen mogen
bezichtigd worden. Wie weet wordt er een kalfje geboren en heeft deze onze en uw assistentie nodig!

Aanbod op de camping

Aankomst en vertrek

gratis vuurkorfhout
gratis gebruik van stepjes, trekkers,
trampolines en ander speelgoed
Toegang tot stroschuur met slingertouwen
kalveren borstelen
Schaapjes uitlaten en bij de tent plaatsen
dieren voeren,papier versnipperen,touw vlechten enz.
huren van kano’s *
gebruik van wasmachines *
later vertrek mogelijk *
*kosten in tarievenlijst
Bij aankomst gelieve een belletje doen naar 06 51041916 s.v.p.

Aankomst
vanaf 13:00-22:30
Vertrek
voor 11:00
(later vertrek tegen betaling mogelijk)

Rekening houden met:
Graag afwassen bij de kampeerplek!
Er zijn geen douchemunten, u kunt betalen bij de douches.
i.v.m. infectie (bijv. Corona) is de kampeerder zelf
verantwoordelijk voor hygiëne. De eigenaar voorziet in
schoonmaakproducten
Gebruik van een airco/kachel zwaarder dan 800 watt is
niet toegestaan
Gelieve te bespreken elektrische auto opladen
Opladen via paal camping is niet toegestaan

Tarieven 2022
Kamperen en belastingen
Reserveringskosten € 2,50
Tent
& 2 personen
Excl toeristen en milieubelasting
1 Kind <18 jaar in bijzet tent
Caravan/Vouwwagen/Camperbus
& 2 personen
Excl toeristen en milieubelasting
Camper
& 2 personen
Excl toeristen en milieubelasting
Extra Kind < 18 jaar
Extra Volwassene excl belastingen
Toeristenbelasting per volwassene
(voor kinderen niet)
Milieubelasting per persoon

Andere kosten
per nacht

€ 15,00

Per nacht
Per nacht

€ 5,00
€ 17,00

Per nacht

€ 18,00

p.k.p.nacht
p.p.p.nacht
p.p.p.nacht

€
€
€

3,00
3,00
0,90

p.p.p.dag

€

1,50

Douchegeld
SVR leden vrijgesteld
Later vertrek (11:00-17:00)
Wasmachine
Internet (max tarief € 5,00)
Kano per uur
(tot maximaal dagtarief)
Kano per dag
Kinderfeestjes
Bezoekers
Kinderen tot 6 maanden
Kort bezoek max 1 uur
Langer dan 1 uur
Langer dan 2 uur
Langer dan 3 uur
Dagtarief

Honden
p.h.p.nacht € 1,00
Leegstand
Per dag
€ 5,00
Bij verblijf langer dan 7 dagen krijgt u korting.
Hemelvaart en Pinksterweekend wordt minimaal 3 dagen berekend.

Per keer

€

0,50

Per keer
Per dag
p.p.p.u.

€
€
€
€

5,00
3,00
1,00
5,00

p.p.p.d.
p.p.p.d.

€
€

20,00
8,50

€
€
€
€

Gratis
Gratis
1
2
3
5

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
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Reservering
Gelieve onderstaande in te vullen en in te leveren bij aankomst bij de campingeigenaar/gastheer
Aankomstdatum:………………………………..…

vertrekdatum: ………………………………..…

Familienaam:

………………………………………………………………………

eventueel svr lidmaatschapsnr

………………………………………………………………………

Straat en huisnr

………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

………………………………………………………………………

Land/City

………………………………………………………………………

vertrek na 11:00 ja / nee

mobielnr 06-…………………..............................................

Emailadres:………………………………………………………………………

Contant betalen / overmaken op bankrekening

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Betaling
Om onze dieren goed te verzorgen en u als klant te ontlasten vragen wij u de kosten zelf te berekenen en vooraf aan ons over te
maken of contant te betalen bij aankomst. Bewijs van berekening en betaling graag bij aankomst overhandigen. Overmaken kan
op
NL 23 RABO 0364 5455 26
op naam van H.J.verweij
Bij annulering storten we terug exclusief reserveringskosten

Kosten

Kosten p. nacht/dag

Aantal

Kosten berekend

Reserveringskosten

€

Kampeermiddel
(inclusief 2pers)
Bijzettent
(inclusief 1 kind)
Vertrek na 11:00

€

Aantal extra volwassene en/of
kinderen
Toeristenbelasting
(alleen volwassenen)
Milieubelasting per persoon

€

Aantal honden

€

Dagen leegstand

€

Internet

€

Andere kosten: Bezoek /
Kano-huur/
Wasmachine

€

€
€
€
€

Totaal

€

